STOWARZYSZENIE

MORSKI KLUB SPORTOWY
FLOTA w Świnoujściu
72 - 600 Świnoujście, ul. Matejki 22
tel./ fax 322 32 23 NIP 855-158-53-31
SEKCJA BRYDŻA SPORTOWEGO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Sekcja Brydża Morskiego Klubu Sportowego „FLOTA” w Świnoujściu uprzejmie informuje,
że w dniach 27.04.2018 r – 29.04.2018 r organizuje

XXXVIII
tradycyjny Międzynarodowy Turniej Par w Brydżu Sportowym „ UZNAMSKI ” , który
zostanie rozegrany tak jak ostatnimi laty w DW ”WARTA” przy ul. Wojska Polskiego 93.
W okresie trwania Turnieju, dla zawodników jak i ich rodzin ceny pozostały na niezmienionym
poziomie:
Koszt pobytu bez wyżywienia w :
Pokój 1 osobowy
60 zł
Pokój 2 osobowy
50 zł/os
Pokój 3 osobowy
45 zł/os
Dodatkowe łóżko
35 zł/os
Aby dokonać rezerwacji miejsc, można to uczynić już od dnia 02.04.2015 telefonicznie pod
numerem telefonu ( fax) 091–321–46 –25 ( do 20.04 w godz.08.00 – 15.00 a od 20.04 całodobowo)
D.W. „Warta”, e-mailem: hotelwarta@onet.pl czyli w miejscu rozgrywania Mityngu na hasło
„Brydż”. Jest oczywiście możliwość wykupienia zarówno samych noclegów, całodziennego
wyżywienia jak i pojedynczych posiłków :
Śniadanie : 10,00 zł tzw. „Szwedzki stół”
Obiad
: 18,00 zł
Kolacja : 12,00 zł tzw. „Szwedzki stół”
Całodzienne wyżywienie : 40,00 złotych
Noclegi ( bez wyżywienia), wynająć można również m.in. w :
- Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ul. Gdyńska 26 telefon 091 – 327 – 06 - 13 ,
- kemping „ Relax ” ul. Słowackiego 1, tel/fax 091 – 321 - 39 – 12,
jak i licznych hotelach i kwaterach prywatnych na terenie miasta Świnoujście.
Tradycyjnie, zaprosiliśmy zawodników gry w brydża z krajów sąsiednich : Niemiec i Szwecji,
oraz jak zwykle zawodników posiadających w swoim dorobku grę w reprezentacjach narodowych.
Polski .
Z uwagi na niepowtarzalny charakter Mityngu, organizatorzy tradycyjnie postarają się o
uatrakcyjnienie tego wyjątkowego spotkania brydżowego przez przygotowanie atrakcyjnych nagród
od sponsorów dla zwycięzców poszczególnych Turniejów itd.
Osoby które miały przyjemność brać udział w „ Uznamskim ” wiedzą, że oprócz nagród
finansowych od organizatora, tradycyjnie będą nagrody losowe dla wszystkich uczestników
Mityngu.
Zgłoszenia do Mityngu przyjmowane są na jedną godzinę przed rozpoczęciem każdego z
Turniejów.

PROGRAM IMPREZY
PIĄTEK 27.04.2018 r
godz. 19.00 Otwarcie XXXVIII Mityngu „Uznamskiego”
godz. 19.10 Mityngowy Turniej Par im. Waldemara Kaśkiewicza / IMP /
SOBOTA 28.04.2018 r
godz, 10,00 Ogólnopolski Turniej Par : Memoriał Andrzeja Krajewskiego
godz. 15.00 Ogólnopolski Turniej Par : Memoriał Andrzeja Krajewskiego

cz. I
cz. II

NIEDZIELA 29.04.2018 r
godz. 10.00 Mityngowy Turniej Teamów " O puchar Dyrektora OSiR w Świnoujściu”.
godz. 15.00 Ogłoszenie wyników Mityngu , wręczenie nagród i zamknięcie Mityngu.
ZAPISY NA TURNIEJE
Zgłoszenia do Mityngu przyjmowane będą w dniu rozgrywania Turnieju na
1 godz. przed jego rozpoczęciem, lecz nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem gry.
Uwaga: Na prośbę zawodników, powracających na noc do miejsca zamieszkania,
II cz Memoriału w dn 28.04.2018 rozgrywamy już o godz. 15.00 !!!
OPŁATY STARTOWE / od każdego zawodnika / :
Normalna Członkowie
PZBS

Ulgowa

Turniej IMP
25.00 zł 20.00 zł 15.00zł
Memoriał Krajewskiego 55.00 zł* 50.00 zł* 45.00 zł*
Turniej Teamów
45.00 zł* 40.00 zł* 35.00 zł*
Uwaga:
- * w opłacie startowej wliczony jest koszt obiadu
- opłata „Ulgowa ”dotyczy :
a) kobiet,
b) osób urodzonych przed 29 kwietnia 1953 roku,
c) młodzieży uczącej się do 25 roku życia

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Mityngu !!

